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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012R. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku określa zadania własne gminy  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii (art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).1  

Do zadań tych naleŜy: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych i zagroŜonych uzaleŜnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo -

rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie z środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Gmina Borne Sulinowo realizując Program Przeciwdziałania Narkomanii podejmuje 

działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, rozwój edukacji 

publicznej i szkolenie przedstawicieli róŜnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych 

słuŜb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności 

wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zaŜywania 

narkotyków i postępowania z osobami uzaleŜnionymi. Wypracowanie w społeczności 

lokalnej racjonalnych postaw natychmiastowego i właściwego reagowania na kaŜdy kontakt 

dzieci i młodzieŜy z narkotykami. Celem głównym realizacji zadania było prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej i zapobiegawczej 

podnoszącej świadomość społeczności lokalnej w zakresie problematyki dotyczącej 
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narkomanii. Program jest wdraŜany i realizowany sukcesywnie, adekwatnie do posiadanych 

środków finansowych i moŜliwości organizacyjnych.  Realizatorami programu byli m.in. 

Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, szkoły, organizacje pozarządowe, Komisariat 

Policji w Bornem Sulinowie oraz StraŜ Miejska.  

Na rok 2012 na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zaplanowano środki finansowe w kwocie  15.967,01 zł, wydatkowano 15.967,01 zł.  

 

Lp. Nazwa zadania Paragraf 
 

Zaplanowano Wydatkowano  Uwagi 

1. Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej              

i rehabilitacyjnej  

dla osób uzaleŜnionych  

i osób zagroŜonych 

uzaleŜnieniem poprzez 

rozszerzenie 

działalności Punktu 

Konsultacyjno – 

Informatycznego  

( wynagrodzenie 

terapeuty lub 

psychologa specjalisty 

ds. przemocy ) 

 

-  przeprowadzenie 

programów 

terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych 

 i psychologiczno - 

pedagogicznych  

na terenach szkół.  
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Zatrudniono psychologa specjalistę  

ds. przemocy, który pełnił dyŜury  

w Punkcie Konsultacyjnym w pierwszy i trzeci 

czwartek miesiąca, w wymiarze 3 godz.  

W przedmiotowym Punkcie psycholog  udzielił  

konsultacji w poszczególnych kategoriach: 

� ofiary przemocy w rodzinie – 25, 

� sprawcy przemocy –2, 

� rodzice osób uzaleŜnionych  

od narkotyków – 8.  

 

 

 

 

 

 

 

W ramach przedmiotowego zadania 

dofinansowano programy profilaktyczno –

wychowawcze realizowane w świetlicach 

szkolnych oraz świetlicach wiejskich tj: 

� w Zespole Szkół w Łubowie 

zorganizowano spotkanie uczniów  

z członkami Wspólnoty Cenacolo  

z Giezkowa k/Koszalina. Spotkanie 

miało na celu uświadomienie uczniom 

negatywnych konsekwencji 

wynikających z naduŜywania alkoholu  

i narkotyków. Ponadto członkowie 
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wspólnoty opowiadali o niezwykle 

waŜnym  czynniku chroniącym, jakim są 

silne relacje rodzinne i wzorce 

przekazywane przez rodzinę  

od najmłodszych lat. Koszt dowozu 

członków wspólnoty – w kwocie  

230,40 zł,   

� w dniu 19 marca 2012r. w Zespole 

Szkół w Łubowie odbył się konkurs 

profilaktyczny  pn: " śycie bez nałogów 

- zdrowe i przyjemne ” – w kwocie  

500,00zł, 

� zorganizowano dojazd uczestników  

„ Przeglądu Kolęd i Pastorałek” 

-  w kwocie 700,00 zł, 

� zakupiono nagrody oraz słodycze dla 

uczestników  konkursu dotyczącego 

przeciwdziałania narkomanii 

realizowanego w Sołectwie Nobliny  

– w kwocie 507,16 zł,  

� dofinansowano zakup materiałów 

biurowych z przeznaczeniem  

na organizację „ Ferii Zimowych 2013”- 

w kwocie 62,44 zł. 

2. Dofinansowanie 

działalności świetlic  

z przeznaczeniem na 

prowadzenie zajęć oraz 

programów 

skierowanych do osób 

z rodzin zagroŜonych 

dysfunkcją lub 

organizacja 

„Gminnego Przeglądu 

Małych Form 

Teatralnych” 

 o tematyce uzaleŜnień,  

doposaŜenie Świetlic 

Wiejskich  

4210 
 

8.147,01 8.147,01 W ramach powyŜszego zadania skupiono się na 

ochronie dzieci i młodzieŜy przed zagroŜeniami 

wynikającymi z uŜywania narkotyków. 

Przedmiotowa ochrona polegała przede 

wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci 

 i młodzieŜy oraz realizacji programów 

profilaktycznych mających na celu wyrobienie 

mechanizmów obronnych i wskazanie 

alternatywnych sposobów spędzania wolnego 

czasu. Środkiem do realizacji tak wytyczonych 

celów było dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych 

z realizacją programów profilaktyczno –

wychowawczych w świetlicach szkolnych  

i wiejskich. Programy opracowane były przez 

dyrektorów szkół oraz instruktorów świetlic,  

dostosowane do danej grupy uczestników. 

Świetlice doposaŜone były w materiały 
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 niezbędne do prowadzenia zajęć. Koszt 

doposaŜenia świetlic - w kwocie 1.000,00 zł.  

W ramach zadania dofinansowano: 

� wycieczkę szkolną organizowaną przez  

Szkołę Podstawową w Bornem 

Sulinowie  - w kwocie  1.835,00 zł, 

� program profilaktyczny pn: „ Wehikuł 

czasu”–  w kwocie 1.562,03 zł , 

� zakup materiałów biurowych  

z przeznaczeniem na organizację 

 „ Ferii Zimowych 2013”-  

w kwocie 259,79 zł, 

� konferencję naukowo - szkoleniową  

o tematyce HIV, AIDS, narkotyki, 

dopalacze pn: „ Konsekwencje 

nietrafnego wyboru” organizowaną  

w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie  

w ramach współpracy z Państwowym  

Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym 

w Szczecinku - Pion Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 

Komendą Policji w Szczecinku  

oraz  Niepublicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej „ Patronka” w Szczecinku. 

Uczestnikami wyŜej wymienionej 

konferencji byli uczniowie klas III 

gimnazjum i I klasy LO w Bornem 

Sulinowie. Do udziału w konferencji 

zaproszono równieŜ  klasy III 

gimnazjum z Łubowa i  Silnowa. 

Tematyka wykładów:  

• Moje Ŝycie – mój wybór – moje zdrowie 

– pracownik OZIPZ PSSE w Szczecinku  

Izabela Rudy, 

• Konsekwencje prawne podejmowania 

niewłaściwych wyborów – Komenda 

Powiatowa Policji w Szczecinku Anna  

Matys, 

• Rodzina wobec uzaleŜnień – terapeuta 

uzaleŜnień Jacek Stok Stocki.  
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Organizację konferencji dofinansowano  

w kwocie 1.290,19 zł. 

W ramach konferencji w dniu 5 grudnia  odbył 

się równieŜ słowno-muzyczny program 

zapobiegania agresji i profilaktyki uzaleŜnień  

pn:  „Szanuj Ŝycie", którego realizatorem był  

Pan Sławomir Pyrko - bluesman, autor  

i wykonawca ballad, działacz społeczny. Celem 

programu było pogłębienie wiedzy na temat 

zgubnych skutków działania substancji 

odurzających i psychotropowych oraz 

propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. 

Koszt koncertu wraz z dowozem uczniów  

z Zespołu Szkół w Łubowie i Gimnazjum  

w  Silnowie  – 2.200,00 zł.  

 

3. Finansowanie szkoleń 

dla organizatorów 

Programu.  

 

4700 
 

1.500,00 1.500,00 Zrealizowano szkolenie pt: „ Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie oraz uzaleŜnieniom”.  

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy 

Komisariatu Policji, StraŜy Miejskiej, SłuŜby 

Zdrowia, Sądu Rejonowego w Szczecinku, 

nauczyciele, pracownicy socjalni oraz 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

 Razem 
 
 

 
 

15.967,01 
 
 
            

          Sporządziła: 

 


